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__________________
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19.6.2019/§1

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) Todetaan läsnäolijat
2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Yhteistyöryhmän päätös:
1) Todettiin läsnäolijat
2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
---
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19.6.2019/§2

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa
erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan postitse valituille
pöytäkirjantarkastajille, ellei muusta järjestelystä sovita. Tarkastajat
allekirjoittavat pöytäkirjan sekä merkitsevät nimikirjaimensa kullekin
pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Jylhä ja Lauri
Laajala.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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19.6.2019/§3

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN JA SEN SIHTEERISTÖN
KOKOONPANOON
Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon
Maakunnan yhteistyöryhmän nimeää maakuntahallitus.
Maakuntahallitus on kokouksessaan 27.5.2019 päättänyt, että KeskiPohjanmaan liiton edustajina maakunnan yhteistyöryhmässä vuosina 2019-2021
jatkavat
∂ Johanna Paloranta, varalla Seppo Tastula
∂ Arto Pihlajamaa, varalla Ulla-Riitta Harju
Keski-Pohjanmaan liiton hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla
on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhteistyöryhmän kokouksissa. Antti Mäkelän
tilalle on maakuntahallituksen puheenjohtajaksi vaihtunut Timo Pärkkä, joka
jatkossa osallistuu tässä ominaisuudessa MYR kokouksiin. Maakuntahallituksen
varapuheenjohtajan ominaisuudessa jatkaa Esa Kant.
Muutokset sihteeristön kokoonpanoon
Maakunnan yhteistyöryhmä on nimennyt itselleen sihteeristön ja hyväksyy
muutokset sihteeristön kokoonpanoon.
Keski-Suomen ELY-keskus esittää seuraavaa muutosta sihteeristön
kokoonpanoon 11.6.2019 alkaen:
Entinen varsinainen jäsen
Henrik Granqvist

Uusi varsinainen jäsen
Jukka Keinänen

Varajäsenenä jatkaa Henrik Broman.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä
1) merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen 27.5.2019 päätökset MYR
kokoonpanoon liittyen
2) hyväksyy Keski-Suomen ELY-keskuksen esittämän jäsenmuutoksen
sihteeristön kokoonpanoon.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä
1) merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen 27.5.2019 päätökset MYR
kokoonpanoon liittyen
2) hyväksyi Keski-Suomen ELY-keskuksen esittämän jäsenmuutoksen
sihteeristön kokoonpanoon.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§8
19.6.2019 § 4

4 § MAJAKKA - DIGITALISAATION TYÖKALUPAKISTA EVÄÄT VÄHÄHIILISEEN
TEOLLISUUTEEN, YLIMAAKUNNNALLINEN (306327)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto
1.4.2019-31.12.2021
Ylimaakunnallinen Keski-Pohjanmaa (Kokkola) ja
Pohjois-Pohjanmaa (Oulu)
629 640 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hanke keskittyy digitaalisten tiedonkäsittelymenetelmien tutkimiseen ja
soveltamiseen teollisuuden prosesseihin. Hanke selvittää digitalisaation
potentiaalin prosessien energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisessa.
Yhteistyö konkretisoituu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle muodostuvana
ylimaakunnallisena digitalisaation osaamiskeskittymänä.
Hankkeen valintamuistio perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen
tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
Käsittely: Kokouksessa todettiin, että Keski-Pohjanmaan liitto rahoittaa
kokonaan kyseisen K-P liitolle jätetyn ylimaakunnallisen MAJAKKA hankkeen, vaikka hanke sisältää myös Pohjois-Pohjanmaan liiton
rahoitusosuuden. Vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa kokonaan
heille jätetyn Käypi-hankkeen, joka puolestaan sisältää saman verran KeskiPohjanmaan liiton rahoitusosuutta. Eli mikäli molemmat hankkeen hyväksytään
rahoitettavaksi, niin kumpikin liitto hoitaa oman hankkeensa eikä
myöntövaltuutta siirretä liitolta toiselle. Lisäksi todettiin, että Business Oululta
saamatta jäävä 6 000 € rahoitusosuus siirretään omarahoitukseen tai yksityiseen
rahoitukseen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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€, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
--Tuija Puumala poistui esteellisenä kokouksesta hankkeen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ao.
pykälän ajan kokouksen sihteerinä toimi Teija Tuunila.

--MYR 19.6.2019
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Stina Mattila ja Tuija Puumala ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat kokouksesta hankkeen
käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Kokouksen sihteerinä § 4 ajan toimi Teija Tuunila.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§9
19.6.2019/§5

5 § MAAKIERTO – HIDASLIUKOISEN N/P -RIKKAAN MAANPARANNUSAINEEN
VALMISTAMINEN HYÖDYNTÄEN MAA-ALKALIAKTIVOITUA TUHKAA SEKÄ
TEOLLISUUDEN JA BIOTALOUDEN SIVUVIRTOJA, YLIMAAKUNNALLINEN (306493)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttajat:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
3.2 Uusiutuvan energia ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Oulun yliopisto ja Luonnonvarakeskus
1.5.2019-30.4.2022
Ylimaakunnallinen (Keski-Pohjanmaa, PohjoisPohjanmaa, Lappi)
755 391 €
Keski-Pohjanmaan liitto

MAAKIERTO -hankkeen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta lisäämällä
polttolaitosten sekä teollisuuden sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen
hyötykäyttöä ja samalla vastata lannoituksesta aiheutuviin ravinnepäästöihin.
Hankkeessa tutkitaan biopolttolaitoksen leijupetiin lisättävän dolomiittikalkin
hyödyllisyyttä polttoprosessille ja lisäksi hyödynnetään prosessissa syntynyttä
kalsium- ja magnesiumrikasta tuhkaa lannoitteena sekä lannoitekomponenttina.
Tuhkan hyötykäytön lisäksi hankkeessa tutkitaan nykyisin usein läjitykseen
päätyvien teollisuuden sivuvirtoina syntyvien epäorgaanisten sivuvirtojen
potentiaalia suo- ja metsämaiden maanparannuksessa sekä
lannoitekomponenttina.
Hankkeen valintamuistio perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki
ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
Käsittely: Todettiin, ettei Pohjois-Pohjanmaa ole lähdössä mukaan hankkeeseen
(alustava tieto), eikä Lappi ole vielä käsitellyt hanketta.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja
työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR
varoin esityslistan liitteenä toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Jos muiden maakuntien (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) kanta hankkeeseen
muuttuu/on myönteinen, tuodaan hanke uudelleen sihteeristön käsittelyyn.
--MYR 19.6.2019 § 5
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
--Stina Mattila, Tanja Risikko ja Terttu Korte ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat
kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§10
19.6.2019/§ 6

6 § CARBO TECH KEHITTÄMISOSIO, YLIMAAKUNNALLINEN (306623)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kokonaisrahoitus:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen
Oulun yliopisto
1.5.2019-30.4.2022
Kokkola, Oulu, Toholampi
513 070 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeessa tutkitaan teknisen hiilen, biomassapohjaisen hiilivaahdon ja muiden
hiilituotteiden valmistusta ja soveltuvuutta teollisuuden käyttökohteisiin.
Yleensä poltettavaksi menevälle biojätemassalle (esim. ligniini, puunkuori ja
sahanpuru) etsitään uusia käyttömuotoja ja luodaan pohjaa täyden mittakaavan
tuotantoon.
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle
(kehittämishanke + investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
Käsittely: Todettiin, että kuntien rahoitus poistuu sekä hankkeen
kehittämisosiosta että investointiosiosta ja siirtyy hakijan omarahoitusosuuteen.
Pohjois-Pohjanmaan alustava suhtautuminen hankkeeseen on myönteinen (ei
vielä virallista päätöstä).
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle (kehittämishanke +
investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 6
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Stina Mattila, Tanja Risikko ja Terttu Korte ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat
kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§11
19.6.2019/§7

7 § CARBO TECH INVESTOINTIOSIO, YLIMAAKUNNALLINEN (306786)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja
Erityistavoite:
Hakija:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen
Oulun yliopisto
1.5.2019-30.4.2022
Kokkola, Oulu, Toholampi
320 000 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Investointiosio sisältää GarboTech -hankkeessa tarvittavat kone- ja
laitehankinnat.
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle
(kehittämishanke + investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle (kehittämishanke +
investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 7
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Stina Mattila, Tanja Risikko ja Terttu Korte ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat
kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§13
19.6.2019/§8

8 § LUOVA KAMPUS, KEHITTÄMISOSIO (304463)
Tavoiteohjelma:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
Toimintalinja
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Hakija:
Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
Toteutusaika:
1.3.2019-28.2.2022
Toteuttamisalue:
Kannus, Kaustinen, Perho, Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 289 516 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
Luova Kampus 2020 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen luonnonvaraalan koulutuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan
edellytyksiä oppimisympäristöjä kehittämällä. Hanke vastaa työelämän
tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja alan digitalisaation ja uuden teknologian
tuomiin uudistumishaasteisiin. Tavoitteena on myös pyrkiä Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymän Kannuksen opetusmaatilalla kohti tulevaisuuden hiilineutraalia
maitoketjua, edistää hiilineutraaleja toimintamalleja alueen maatiloilla ja tätä
kautta parantaa myös elinkeinon kustannustehokkuutta ja kannattavuutta.
Hankkeen valintamuistio perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle
(kehittämishanke ja investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
Käsittely: Puheenjohtaja toi kokouksessa esille Kannuksen kaupungin edustajien
kommentit/ehdotuksen sihteeristölle (olivat estyneitä osallistumaan
kokoukseen). Rahoittajan esitystä pyydettiin muuttamaan myönteiseksi tai
jättämään asian käsittely pöydälle. Pohjaesitystä ei muutettu.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja
työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR
varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankekokonaisuudelle (kehittämishanke ja investointiosio) haettu
julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
Merkittiin tiedoksi Kannuksen kaupungin kommentit sihteeristölle.
--Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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MYR 19.6.2019 § 8
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Käsittely: Yhteistyöryhmä keskusteli hankkeesta sekä päätösesityksestä.
Keskustelussa rahoittaja toi esille hankkeiden arvioinnin ja pisteytyksen
periaatteet. Yhteistyöryhmän jäsenet sekä pysyvät asiantuntijat pitivät
keskustelussa useita puoltavia puheenvuoroja hankkeen puolesta (myönteiset
kannatuspuheenvuorot pitivät mm. Terttu Korte, Jouni Jyrinki, Tanja Risikko,
Stina Mattila, Lauri Laajala, Aulis Rantala, Petri Jylhä ja Harriet
Hermans). Kannuksen kaupungin edustaja Terttu Korte esitti, että
yhteistyöryhmä puoltaisi hankkeen rahoittamista. Tehtyä esitystä kannatettiin
laajasti. Kokouksessa esitettiin vaihtoehtoisesti myös hankkeen palauttamista
uudelleen valmisteluun (Marko Muotio, Tanja Risikko, Terttu Korte).
Hankkeen rahoittamisen puolesta esitettiin mm. seuraavia perusteluja:
- hanketta pidettiin hyvänä ja tärkeänä alueelle
- toimialana maatalouden merkitys Keski-Pohjanmaalla on huomattava
- hankkeella on suuri merkitys Keski-Pohjanmaan maatalouden
tulevaisuuteen ja osaavan työvoiman saantiin
- hankkeen nähtiin olevan avainasemassa siinä, onko Keski-Pohjanmaalla
jatkossakin vahva luonnonvara-alan opetuksen yksikkö
- hankkeen nähtiin olevan selkeä vetovoimatekijä alueelle sillä se houkuttelisi
opiskelijoita myös alueen ulkopuolelta
- Keski-Pohjanmaalla on Suomen toiseksi nuorimmat viljelijät ja ilman
hanketta alueelle ei saada alan korkeatasoista koulutusta
- toimintaympäristöjen kehittämisen merkitys kasvaa koko ajan
- hanke on myös tutkimus- ja kehittämisympäristön rakentamista maatalouden
toimialalle
- hanke on osa Keski-Pohjanmaan Biolaakso kokonaisuutta ja sen katsottiin
edistävän maakunnan luonnonvara kärkeä
- maataloudella on tärkeä rooli hiilensidonnassa.
Hankkeesta käydyn keskustelun ja siinä esitettyjen perustelujen pohjalta
rahoittaja muutti päätösesitystään.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto muutettu esitys: Yhteistyöryhmä
hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin, mutta
edellyttää hakijaa täydentämään hakemuksen sisältöä, jotta se vastaisi paremmin
arvioinnissa käytettyjä valintaperusteita.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR varoin, mutta edellyttää hakijaa täydentämään
hakemuksen sisältöä, jotta se vastaisi paremmin arvioinnissa käytettyjä
valintaperusteita.
--Jarmo Matintalo ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä
koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§14
19.6.2019/§9

9 § LUOVA KAMPUS, INVESTOINTIOSIO (304463)
Tavoiteohjelma:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
Toimintalinja
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Hakija:
Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
Toteutusaika:
1.3.2019-28.2.2022
Toteuttamisalue:
Kannus, Kaustinen, Perho, Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 2 200 000 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
Luova Kampus 2020 –investointihankkeessa toteutetaan Kannuksen toimipaikan
kotieläintuotannon oppimisympäristö ja tehdään eläinklinikan laiteinvestoinnit.
Hevostalouden opetuksen käyttöön hankitaan ratsastussimulaattori ja
ravisimulaattori. Metsäkone- ja maatalousopetuksen käyttöön hankitaan metsäkonesimulaattori ja monitoimisimulaattori.
Hankkeen valintamuistio perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle
(kehittämishanke ja investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja
työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR
varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Koska hankekokonaisuudelle (kehittämishanke ja investointiosio) haettu
julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 9
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Hankkeesta käydyn keskustelun pohjalta rahoittaja muutti päätösesitystään alla
olevan mukaiseksi.
Käsittely: Yhteistyöryhmä keskusteli hankkeesta sekä päätösesityksestä.
Keskustelussa rahoittaja toi esille hankkeiden arvioinnin ja pisteytyksen
periaatteet. Yhteistyöryhmän jäsenet sekä pysyvät asiantuntijat pitivät
keskustelussa useita puoltavia puheenvuoroja hankkeen puolesta (myönteiset
kannatuspuheenvuorot pitivät mm. Terttu Korte, Jouni Jyrinki, Tanja Risikko,
Stina Mattila, Lauri Laajala, Aulis Rantala, Petri Jylhä ja Harriet
Hermans). Kannuksen kaupungin edustaja Terttu Korte esitti, että
yhteistyöryhmä puoltaisi hankkeen rahoittamista. Tehtyä esitystä kannatettiin
laajasti. Kokouksessa esitettiin vaihtoehtoisesti myös hankkeen palauttamista
uudelleen valmisteluun (Marko Muotio, Tanja Risikko, Terttu Korte).
Hankkeen rahoittamisen puolesta esitettiin mm. seuraavia perusteluja:
- hanketta pidettiin hyvänä ja tärkeänä alueelle
- toimialana maatalouden merkitys Keski-Pohjanmaalla on huomattava
- hankkeella on suuri merkitys Keski-Pohjanmaan maatalouden
tulevaisuuteen ja osaavan työvoiman saantiin
- hankkeen nähtiin olevan avainasemassa siinä, onko Keski-Pohjanmaalla
jatkossakin vahva luonnonvara-alan opetuksen yksikkö
- hankkeen nähtiin olevan selkeä vetovoimatekijä alueelle sillä se houkuttelisi
opiskelijoita myös alueen ulkopuolelta
- Keski-Pohjanmaalla on Suomen toiseksi nuorimmat viljelijät ja ilman
hanketta alueelle ei saada alan korkeatasoista koulutusta
- toimintaympäristöjen kehittämisen merkitys kasvaa koko ajan
- hanke on myös tutkimus- ja kehittämisympäristön rakentamista maatalouden
toimialalle
- hanke on osa Keski-Pohjanmaan Biolaakso kokonaisuutta ja sen katsottiin
edistävän maakunnan luonnonvara kärkeä
- maataloudella on tärkeä rooli hiilensidonnassa.
Hankkeesta käydyn keskustelun ja siinä esitettyjen perustelujen pohjalta
rahoittaja muutti päätösesitystään.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto muutettu esitys: Yhteistyöryhmä
hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin, mutta
edellyttää hakijaa täydentämään hakemuksen sisältöä, jotta se vastaisi paremmin
arvioinnissa käytettyjä valintaperusteita.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR varoin, mutta edellyttää hakijaa täydentämään
hakemuksen sisältöä, jotta se vastaisi paremmin arvioinnissa käytettyjä
valintaperusteita.
--Jarmo Matintalo ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä
koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§15
19.6.2019/§10

10 § ROBO SOTE, KEHITTÄMISOSIO (306326)
Tavoiteohjelma:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
Toimintalinja
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Hakija:
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika:
1.9.2019-31.8.2022
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa, (Pohjois-Pohjanmaa)
Kokonaiskustannusarvio: 843 104 € (pienenee vastaamaan K-P osuutta 545
984 €)
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Pohjanmaalle hyvinvointialojen
teknologiakehityksen innovaatioverkosto sekä sen toimintamalli tukemaan alan
tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämistä, sekä eri osaamisaloja
yhdistävää kehitystoimintaa. Hankkeen tuloksena syntyy terveysteknologian
tuotteiden tutkimukseen-, kehittämiseen ja monialaiseen innovaatiotoimintaan
tarvittava verkostoekosysteemi, sovelluskehitysympäristö, sekä sen
innovatiivinen palvelukonsepti, jossa mm. laitteet, varusteet ja henkilöstö
voidaan tarvittaessa siirtää joustavasti todellisiin käyttöympäristöihin osaksi
yritysten avainprosesseja käytännön testauksia ja kokeiluja varten.
Hankkeen valintamuistio perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin. Koska hankekokonaisuudelle
(kehittämishanke + investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
Käsittely: Kokouksessa todettiin, että hankekokonaisuus pienenee niin, että se
toteutetaan vain Keski-Pohjanmaan osalta. Soite ja Kosek ovat tehneet
hankkeesta jo myönteisen päätöksen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin. Koska hankekokonaisuudelle (kehittämishanke +
investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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MYR 19.6.2019 § 10
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Stina Mattila ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä
koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§16
19.6.2019/§11

11 § ROBO SOTE, INVESTOINTIOSIO (306469)
Tavoiteohjelma:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
Toimintalinja
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
Erityistavoite:
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Hakija:
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Toteutusaika:
1.9.2019-31.8.2022
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa, (Pohjois-Pohjanmaa)
Kokonaiskustannusarvio: 300 000 € (pienenee vastaamaan K-P osuutta
174 000 €)
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
Investointihankkeessa toteutetaan RoboSote -kehittämishankkeeseen liittyvät
kone- ja laitehankinnat.
Hankkeen valintamuistio perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin. Koska hankekokonaisuudelle
(kehittämishanke + investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin. Koska hankekokonaisuudelle (kehittämishanke +
investointiosio) haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen
maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 11
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Stina Mattila ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä
koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§19
19.6.2019/§12

12 § BIOVALLEY FINLAND (306696)
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja
Erityistavoite:
Hakija:
Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannukset:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Jyväskylän yliopisto
Keski-Pohjanmaa
566 050 €
Keski-Pohjanmaan liitto

Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen
rahoitus ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000
€, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 12
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy
hankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Stina Mattila, Tanja Risikko ja Terttu Korte ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat
kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§20
19.6.2019/§13

13 § EKESKI-POHJANMAA2-TARTU DIGIIN! (306606)
Tavoiteohjelma:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
Erityistavoite:
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Päähakija:
Lestijärven kunta
Osatoteuttajat:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja KaseNet Oy
Toteutusaika:
1.9.2019-30.8.2022
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa
Kokonaiskustannusarvio: 899 000 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Pohjanmaan liitto
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR -varoin esityslistan liitteenä
toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR -varoin esityslistan liitteenä toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000
€, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
--Jaana Ojutkangas-Änäkkälä poistui esteellisenä kokouksesta hankkeen käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

MYR 19.6.2019 § 13
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hanketta ei hyväksytä
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Yhteistyöryhmän päätös: Hanketta ei hyväksytä rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin EAKR varoin esityslistan liitteenä toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2019 (19.6.2019)

Sivu 26

Petri Jylhä, Jussi Salminen ja Arto Alpia ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat kokouksesta
hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Ko. pykälän pöytäkirjantarkastajaksi Petri Jylhän sijaan valittiin Aulis Rantala.

---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§23
19.6.2019/14

14 § KÄYNNISSÄPIDON UUSIMMAT TEKNOLOGIAT JA NIIDEN EDISTÄVÄ VAIKUTUS
VÄHÄHIILISYYTEEN (306387), YLIMAAKUNNALLINEN
Tavoiteohjelma:
Toimintalinja
Erityistavoite:
Päähakija:
Osatoteuttajat:
Toteutusaika:
Toteuttamisalue:
Kustannusarvio:
Vastuuviranomainen:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma.
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto
2.9.2019 – 31.12.2021
Ylimaakunnallinen K-P, P-P (Ylivieska, Kokkola ja
Oulu)
1 299 155 €
Pohjois-Pohjanmaan liitto

Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet):
Hankkeen yleistavoitteena on, että korkeakoulut nostavat osaamistasoaan ja
valmiuksiaan käynnissäpitoon liittyvän teknologian osalta yrityskentän tarpeiden
mukaisesti, voidakseen levittää tehokkaammin uusia teknologioita ja tieto
teknologian toimivuudesta yrityskentälle. Tavoitteella pyritään siihen, että
hankkeen seurauksena yritysten kehittämistoimintojen riskit virheinvestoinneille
vähenisivät ja että investoinnit kohdistuisivat tuotannon laadun ja kunnossapidon
kannalta optimaalisiin toteutusvaihtoehtoihin.
Alueen yritysten ja kunnossapitoyhteisön ProMaint viestittämä valmiusvaje on
ensiksikin siinä, että yrityksillä on käytössään vajaavaiset tiedot uusimmista
toimivista käynnissäpitoteknologioista. Toinen havaittu osaamisvaje on nopeasti
maailmalla kehittyvässä käynnissäpidon digitaalisaatioteknologiasta. Muun
muassa robotiikkaan, tekoälyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen/ lisättyyn
todellisuuteen perustuvat teknologiat ovat tuoneet paljon lisämahdollisuuksia
toimialalle ja nämä mahdollisuudet ovat paljolti vielä käyttämättä toimintaalueen yrityksissä. Hankkeessa etsitään keinoja vastata tähän tarpeeseen
tutkimusryhmien valmiuksia nostamalla. Hankkeen myötä tutkimusryhmät ja
jatkossa myös alueella toimivat teollisuusyritykset saavat paremmat valmiudet
parantaa ja ylläpitää yrityskentän kilpailukykyä.
Hankkeella on myös myönteinen vaikutus hiilijalanjälkeen, koska teollisten
toimintojen käyttövarmuus vähentää tuotantohävikkiä ja tuotantoprosessien
toimintahäiriöitä. Raaka-aineita säästyy ja energiaa kuluu vähemmän per tuotettu
myynkelpoinen tuote. Uusimmilla käynnissäpitoteknologioilla (esim. VR/ARkäynnissäpito) myös etänä suoritettavat ja sähköisten dronien ja mobiilirobottien
suorittamat käynnissäpitotoimet tuovat energiasäästöä. Hankkeen aikana uusia
teknologioita demonstroidaan erilaisissa käynnissäpidon sovelluksissa ja
selvitetään tarkemmin näiden teknologioiden vaikutusta vähähiilisyyteen niin,
että hankkeen päätyttyä voidaan laatia ohjeistusta ja suosituksia käynnissäpidon
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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kehittämiseksi nykyistä vähähiilisemmäksi uusien teknologioiden
käyttöönotolla.
Hanke toteutetaan työpaketteina seuraavasti:
TP 1 Hallinto (Centria)
TP 2 Yrityskentän käynnissäpitomenetelmien kartoitus ja
teknologiatarveselvitys (OAMK)
TP 3 Virtuaalisen, lisätyn ja yhdistetyn todellisuuden-teknologioiden
soveltaminen käynnissäpidossa (Centria)
TP 4 Tieto- ja data-aineistojen kerääminen rakennusten ja tehtaiden rakennus –
ja toimintavaiheissa (OAMK)
TP 5 Robotit ja dronet käynnissäpidossa (Centria)
TP 6 Käynnissäpidon langattomat verkot ja tietoturva sekä
kunnonvalvontateknologiat (Oulun yliopisto)
TP 7 Laadun ja käynnissäpidon yhteistarkastelu hyödyntäen tekoälyä ja muita
ennakoivien analysointimenetelmien hyödyntämistä käynnissäpidossa (Centria)
TP 8 Tulosten levittäminen, vaikuttavuuden aikaan saaminen ja osaamisen nosto
alueen käynnissäpidon toimijoissa (Oulun yliopisto)
TP 9 Tutkimusympäristön laitehankinnat
Hankkeelle yksityistä rahoitusta ovat myöntäneet Aimo Kortteen Konepaja Oy,
Fennovoima, Boliden Kokkola, Yara Suomi, Tetra Chemicals Oy, Maint Partner
Oy, Freeport Cobalt Oy, CABB Finland Oy, Santasalo Oy, Telatek, SKF,
Boliden Kevitsa, Arrow Engineering Oy, Pölkky Oy ja Invenco Oy.
Kuntarahoitusta hankkeella on myöntänyt Oulun kaupunki/BusinessOulu.
Kokonaiskustannusarvio (€):
Henkilöstökustannukset:
Ostopalvelut:
Kone- ja laitehankinnat:
Välilliset kustannukset:
Kustannukset yhteensä:

757 349
88 000
272 040
181 766
1 299 155

Kokonaisrahoitussuunnitelma (€):
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus:
Kuntien rahoitus:
Muu julkinen rahoitus:
Yksityinen rahoitus:
Rahoitus yhteensä:

909 406
70 369
161 131
158 249
1 299 155

(K-P 349 566 €)
(K-P 244 692 €)

Keski-Pohjanmaan liiton rahoitus osuus (EU+valtio) tässä Pohjois-Pohjanmaalle
jätetyssä ylimaakunnallisessa KÄYPI -hankkeessa on 244 692 € ja vastaavasti
Keski-Pohjanmaan liitolle jätetyssä ylimaakunnallisessa MAJAKKA hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan osuus on 243 432 €.
Hankkeiden rahoittamiseen osallistuvat liitot voivat sopia keskenään, että jos
nämä molemmat hankkeet hyväksytään rahoitettavaksi, niin rahaa ei siirretä
rahoittajalta toiselle, vaan kumpikin maakuntaliitto rahoittaa tahoillaan
kokonaan kyseiselle liitolle jätetyn hankehakemuksen. Tällöin KeskiPohjanmaan myöntövaltuudesta rahoitettaisiin Majakka-hanke
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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kokonaisuudessaan ja Pohjois-Pohjanmaa rahoittaisi KÄYPI-hankkeesta myös
Keski-Pohjanmaan osuuden, koska summat ovat miltei vastaavat.
Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää hanketta myönteisenä sihteeristölleen
seuraavin perusteluin: Hankkeessa kehitetään elinkeinotoimintaa tukevaa
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Hanke edistää vähähiilisempien
teknologioiden käyttöönottoa ja energiatehokkuutta. Hanke tukee välillisesti
myös toimijoiden kansainvälistymistä. Hanke edistää T&K&I -ympäristöjen
rakentumista ja uusimman teknologian siirtoa elinkeinoelämään. Hanke tukee
älykästä erikoistumista ja elinkeinoelämän digitalisaatiokehitystä. Hanke on
maakuntaohjelmien mukainen.
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hankkeeseen suhtaudutaan
myönteisesti. Hanke viedään edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Hankkeeseen suhtaudutaan myönteisesti. Hanke viedään
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 14
Rahoittajan/Keski-Pohjanmaan liitto esitys: Hankkeeseen suhtaudutaan
myönteisesti.
Yhteistyöryhmän päätös: Hankkeeseen suhtaudutaan myönteisesti.
--Stina Mattila ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja sitä koskevan
päätöksenteon ajaksi.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§25
19.6.2019/§15

15§ YHDESSÄ OHJATEN (104968)
Tavoiteohjelma:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Erityistavoite:
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen
Päätoteuttaja:
Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
Osatoteuttaja:
Kokkolan kaupunki
Toteutusaika:
1.8.2019-31.7.2020
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 348 001 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Suomen ELY-keskus
Hankkeessa kehitetään monialaisesti organisaatiorajat ylittäviä uudenlaisia
työmenetelmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden
edistämiseksi.
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Sihteeristö hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin, esityslistan liitteenä olevasta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle
(varsinainen + rinnakkaishanke) haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000 €,
viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019
kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin ESR -varoin esityslistan liitteenä olevasta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle (varsinainen +
rinnakkaishanke) haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, viedään hanke
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 15
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja Harriet Hermans esitti kokouksessa, että
hanke palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu.
Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Jarmo Matintalo, Stina Mattila, Petri Partanen ja Johanna Paloranta ilmoittivat esteellisyydestä ja
postuivat kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Kokouksen puheenjohtajana ao. pykälän ajan toimi yhteistyöryhmän I varapuheenjohtaja Terttu
Korte.
---

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet
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6.6.2019/§26
19.6.2019/§16

16§ YHDESSÄ OHJATEN -RINNAKKAISHANKE (105221)
Tavoiteohjelma:

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Erityistavoite:
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen
Hakija:
ELY-keskusten ja TE-toimistojen KEHA-keskus
Toteutusaika:
1.8.2019-31.7.2020
Toteuttamisalue:
Kokkola
Kokonaiskustannusarvio: 400 000 €
Vastuuviranomainen:
Keski-Suomen ELY-keskus
Rinnakkaishankkeella rahoitetaan Yhdessä ohjaten -hankkeen julkiset
työvoimapalvelut (työvoimakoulutus ja palkkatuki).
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Sihteeristö hyväksyy
rinnakkaishankkeen rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR – varoin
esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä ilmenevin perusteluin. Koska
hankekokonaisuudelle (varsinainen + rinnakkaishanke) haettu julkinen rahoitus
ylittää 400 000 €, viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän
käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
Sihteeristön päätös: Sihteeristö hyväksyy rinnakkaishankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan
alueellisin ESR – varoin esityslistan mukana toimitetusta valintaesityksestä
ilmenevin perusteluin. Koska hankekokonaisuudelle (varsinainen +
rinnakkaishanke) haettu julkinen rahoitus ylittää 400 000 €, viedään hanke
edelleen maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.6.2019 kokoukseen.
--MYR 19.6.2019 § 16
Hankkeen valintaesitys perusteluineen on toimitettu esityslistan liitteenä.
Rahoittajan/Keski-Suomen ELY esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen
rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta
Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja Harriet Hermans esitti kokouksessa, että
hanke palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta KeskiPohjanmaan alueellisin ESR -varoin esityslistan mukana toimitetusta
valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.
--Jarmo Matintalo, Stina Mattila, Petri Partanen ja Johanna Paloranta ilmoittivat esteellisyydestä ja
postuivat kokouksesta hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi. Stina Mattila ei
palannut enää kokoukseen ao. pykälän käsittelyn päätyttyä.
Kokouksen puheenjohtajana ao. pykälän ajan toimi I varapuheenjohtaja Terttu Korte.
---
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19.6.2019/§17

17 § SIHTEERISTÖN TEKEMÄT HANKEPÄÄTÖKSET
Kaikki Keski-Pohjanmaan EAKR- ja ESR -hankkeet (pl. yritystukihankkeet),
jotka on osoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaan käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä.
Ne sihteeristössä käsitellyt hankkeet, joille haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €
tuodaan edelleen yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. Alle 400 000 € julkista tukea
sisältävät sihteeristön päätökset tuodaan tiedoksi seuraavaan MYRriin.
Sihteeristö on kokouksessaan 3/2019 (6.6.2019) tehnyt seuraavat
hankepäätökset, joissa hankkeelle haettu julkinen tuki on alle 400 000 €:
Hankkeen nimi

Rahasto

Päähakija

Päätös

SKOPIO- tähtäin
tulevaisuudessa

EAKR

Kielt

Luoto- ja
elämysmatkailu
elinkeinoksi
Bioke 1
Kasvun setelit
Reittien ja
matkailupalvelujen
Keski-Pohjanmaa
Monitavoitteinen
turvemaiden käyttöJoutennevanTummunevan
valuma-alueella
Genius Loci LabKulttuurista
osaamista ja
elinvoimaa KeskiPohjanmaalla
INNOKSI

EAKR

Jyväskylän
yliopisto
Perhon
Kehitys Oy

Kielt

317 240

222 068

EAKR
EAKR
EAKR

BioKeoy
Kosek
Kosek

Kielt
Kielt
Myön

288 925
433 600
399 840

199 916
346 880
319 872

EAKR

Luonnonvarak
eskus

Kielt

89 926

71 941

EAKR

Jyväskylän
yliopisto

Kielt

464 467

271 575

EAKR

Laulu-Lajien
tunnistus
langattoman
teknologian avulla
DivesDigitalisaation ja
IOT:n
hyödyntäminen
veden käyttöön ja
tuotantoon
liittyvissä
ekosysteemeissä

EAKR

Jyväskylän
yliopisto
Jyväskylän
yliopisto

Jätettiin
pöydälle
Kielt

449 169

359 334

Jyväskylän
yliopisto

Myönt

335 681

251 762

EAKR

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Kokonais- Haettu
kustannus EU+valtio
arvio
(€)
280 518
224 415

Tarkastajan nimikirjaimet
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Keski-Pohjanmaan
koordinaatiohanke

ESR

Vaietut haasteet –
Mitä kaikkea sotealan pienyrityksissä
pitää sietää
Minun Kokkola
2022

ESR

ESR
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ELYkeskusten sekä
TE-toimistojen
KEHA -keskus
Työterveyslait
os

Myönt

293 820

293 820

Kielt

376 055

282 042

Aktion
Österbotten rf

Kielt

200 900

150 675

SKOPIO - hankkeessa toteutetaan Planeettatietokeskuksen toiminnan suunnittelu
ja käynnistäminen, jonka kautta lähdetään toteuttamaan vetovoimaisen ja aluetta
laaja-alaisesti kehittävän matkailu-, palvelu- ja elämystuotannon keskittymää - ja
mahdollistetaan yritystoiminnan käynnistäminen ko. toiminnan ympärille.
Luonto- ja elämysmatkailu elinkeinoksi- hankkeen tavoitteena on madaltaa
kynnystä yritystoiminnan käynnistämiselle luonto- ja elämysmatkailun
toimialalla ja edistää yritysten verkottumista ja yhteistyötä palveluiden
tuotteistamisessa. Hankkeessa toteutetaan mm. Reittien ja matkailupalveluiden
Keski-Pohjanmaa -hankkeessa suunnitellut opasteet ja infopisteet Perhon
kirkonkylälle ja Möttöseen ja otetaan käyttöön sähköinen alusta helpottamaan
palveluiden osto- ja myyntitapahtumia.
Bioke 1 -hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa kerättävän tiedon pääpaino
on teollisuuden epäorgaanisten sivuvirtojen sekä biomassojen käsittelyssä.
Hanke kasaa yritysverkoston ja kääntää akateemiset tutkimustulokset
yrityskielelle, jotta uusille yrityksille avautuisi liiketoimintamahdollisuuksia.
Hanke tähtää Maakierto -hankkeen biomassasta ja sivuvirroista tehtyjen
lannoitekomponenttien tuotteistamiseen.
Kasvun setelit -hankkeessa pilotoidaan yrityspalvelusetelijärjestelmä KeskiPohjanmaalle, jolla voidaan tukea yritysten uuteen liiketoimintaan, kasvuun ja
vientiin tähtäävää kehittämistä. Toiminnalla on tarkoitus madaltaa yritysten
kynnystä käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia sekä vauhdittaa palveluiden ja
tuotteiden kaupallistamista.
Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa -hanke tähtää keskipohjalaisten
matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen
luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan
yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten
myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla.
Monitavoitteinen turvemaiden käyttö Joutennevan-Tummunnevan valumaalueella -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Lestijärvellä sijaitsevan
Joutennevan-Tummunnevan valuma-alueen turvemaille kustannustehokkaista
käsittelyvaihtoehdoista, jotka samalla auttavat vähentämään vesistöihin
kohdistuvaa kuormitusta, parantamaan soiden kykyä sitoa kasvihuonekaasuja ja
hidastamaan soiden monimuotoisuuden tilan heikkenemistä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Genius Loci Lab -hankkeessa rakennetaan toimintaympäristöä, jossa
kulttuuriperintö, paikan henki ja imagotyö tuodaan yhdessä samaan suurempaan
kehittämisvisioon. Hanke tuo yhteen kehittämisen, tutkimuksen, yrittämisen ja
kansalaisuuden toimijuudet. Tavoitteena on parantaa Keski-Pohjanmaan
matkailullista tunnettuutta, lisätä alueen veto- ja pitovoimaa sekä toimijoiden
välistä yhteistyötä.
INNOKSI -hankkeella halutaan saada muutosta aikaan virittämällä
terveydenhuollon toimenpiteet yhä enenevässä määrin ennaltaehkäisevään
toimintaan. Hankkeessa luodaan laaja-alainen maakunnallinen
innovaatioympäristö, ”elävä tutkimus- ja kehittämislaboratorio", joka tähtää
ennaltaehkäisevien terveys -ja hyvinvointipalveluiden ja tuotteiden
kehittämiseen.
LAULU-projektissa on tavoitteena toteuttaa digitalisoinnin avulla kustannus- ja
energiatehokkaampi havainnointijärjestelmä eläinlajiston passiiviseen
seurantaan ja laskentaan. Havainnointijärjestelmää tullaan myöhemmin
hyödyntämään mm. kaivos-, ja teollisuustoiminnan vaikutuksen arvioinnissa
ympäristön eläinlajistonmonitorointiratkaisuissa.
Dives -hankkeen tavoitteena on selvittää Keski-Pohjanmaalla veden käyttöön ja
tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilaa ja haasteita sekä tuottaa uutta
soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa mm. veden monitorointiin,
käsittelyyn, puhtaan veden tuotantoon, jakeluun ja käsittelyyn liittyvistä
digitalisaation ja cleantechin teknologioista, menetelmistä ja prosesseista, jotka
edistävät vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät toiminnan kielteisiä
ympäristövaikutuksia.
Keski-Pohjanmaan koordinaatiohanke hallinnoi työvoimapalveluihin, eli ns.
rinnakkaishankkeisiin käytettäviä ESR -varoja Keski-Pohjanmaalla.
Rinnakkaishanke perustetaan niille ESR -kehittämishankkeille, joiden
toteuttaminen edellyttää työvoimapalvelujen (työvoimakoulutus, palkkatuki,
valmennukset) hankkimista.
Vaietut haasteet hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä
sellaisista pienillä sote-alan työpaikoilla kohdattavista tilanteista, jotka
työntekijät ja esimiehet kokevat haastaviksi ja vaikeiksi nostaa puheeksi. Tiedon
pohjalta rakennetaan yhdessä työpaikkojen eri toimijoiden kanssa erityisesti
pienille työpaikoille soveltuvia toimintamalleja haastavien tilanteiden
käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn.
Minun Kokkola 2022 -hankkeen konkreettisena toimenpiteenä on aktivoida
kohderyhmiin kuuluvia asukkaita, yhdistyksiä ja 4. sektorin toimijoita
suunnittelemaan ja toteuttamaan heidän tarpeistaan ja lähtökohdistaan tarvittavia
tilaisuuksia, tapahtumia, koulutuksia tai tempauksia. Hanketoimin tavoitellaan
osallisuuden lisääntymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi
sihteeristön 6.6.2019 tekemät hankepäätökset.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2019 (19.6.2019)

Sivu 37

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi sihteeristön
6.6.2019 tekemät hankepäätökset.
---
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6.6.2019/§30
19.6.2019/§18

18 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun
lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä
yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä.
Yhteistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot
saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös
tehdyistä rahoituspäätöksistä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
yritystukiin Keski-Pohjanmaalla käytettävissä ollut myöntövaltuus
(EAKR+valtio) vuosille 2014-2018 on ollut yhteensä 15 156 000 €. Vuoden
2019 alussa saatu vuosien 2019-2020 valtuus on 5 976 000 €, eli kaikkiaan
yritystukiin osoitettu valtuus on yhteensä 21 132 000 €.
Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla
1.1.2014-26.5.2019 (Yrtti2 raportti)
Haetut yritystuet yhteensä
EAKR myöntövaltuus 2014-2020
Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio)
Myönnetyt kansalliset yritystuet
Myönnetyt yritystuet yhteensä
Kielteiset päätökset yhteensä (joista 1 kansallinen)
Jäljellä oleva valtuus (EAKR+valtio) yhteensä

kpl
247
153
7
160
31

€
28 470 494
21 132 000
14 642 944
342 182
14 985 126
6 489 056

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto, joka sisältää
1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä
2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä
3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain
* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 €
Myönnetyistä EAKR yritystuista valtaosa (58,6 %) on kohdistunut pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen
(erityistavoitteet 3.1. ja 3.2.) EAKR -yritystuista on kohdistunut 20,3 %,
yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen 11,6 %, ja uuden liiketoiminnan
luomiseen 9 %.
Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan
lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta
tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ sekä myös Keski-Pohjanmaan
liiton sivustolta www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi, ja edelleen MYRrille
tiedoksi saatettavaksi.
Käsittely: Keski-Pohjanmaalle on kuluvalla kaudella tehty 153 myönteistä
yritystukipäätöstä (alkaen marraskuusta 2015). Tällä hetkellä käsittelyssä on 13
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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hakemusta, joissa haettu tuki on noin 2 milj. €. Kun sisällä olevat huomioidaan,
niin loppuohjelmakaudeksi rahoitusta on jäljellä noin 4,5 milj. €.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--MYR 19.6.2019 § 18
Esityslistan mukana on toimitettu Keski-Pohjanmaalla haettuja ja myönnettyjä
yritystukia koskeva yhteenveto.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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19.6.2019/§19

19 § SEURAAVAT EAKR JA ESR HAUT
Syksyn 2019 EAKR ja ESR -hakuteemoja käsiteltiin MYR sihteeristössä 5.4. ja
MYRrissä 17.4. Yhteistyöryhmä esitti tuolloin kommenttinsa molempiin
hakuihin. EAKR:n osalta esitettiin, ettei hakua rajattaisi pelkästään tiettyihin
teemoihin, jottei hyviä hankeideoita jäisi tästä syystä ulkopuolelle.
MYRrissä todettiin, että hakuteemoista voi tehdä vielä esityksiä K-P liitolle.
Keski-Pohjanmaan liitto on täsmentänyt EAKR -hakua MYR palautteen, ja
muiden esille nousseiden tarpeiden pohjalta, kuten IP alueen yhteiseen ELMO strategiaan liittyvät hankkeet. Sihteeristö käsitteli teemoja 6.6.2019
kokouksessaan.
Seuraavan EAKR haun avaaminen
Keski-Pohjanmaan liitto avaa seuraavan EAKR -haun kesäkuussa ja haku
päättyy 4.10.2019. Syksyn 2019 haussa on avoinna vain toimintalinja 2, koska
toimintalinjalla 1 ei ole rahoitusta jaettavana.
Haussa toivotaan erityisesti vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita (erityistavoite
3.2.) sekä Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä ELMO -strategiaa (Elinkeinot
murroksessa) tukevia ylimaakunnallisia hankkeita, mutta myös muiden TL 2
mukaisten hakemusten jättäminen on mahdollista, kuten MYR kokouksessa
17.4.2019 esitettiin. Toimintalinja 2 mahdollistaa myös matkailuun ja luoviin
aloihin liittyvien hankkeiden rahoittamisen.
Keski-Pohjanmaan liitto järjestää mahdollisesti hakua koskevan infotilaisuuden
syksyllä.
Seuraavan ESR haun avaaminen
Keski-Suomen ELY-keskus avaa seuraavan ESR haun 14.6. ja se päättyy
1.10.2019. Hakuilmoitus julkaistaan rakennerahasto -sivustolla. Avattavassa
haussa on otettu Keski-Pohjanmaan osalta huomioon alueen, mm. MYR
kokouksessa 17.4. esitetyt toivomukset ESR painotuksista:
- TL 3 etsitään ratkaisuja alueen työvoimapulaan
- TL 4 etsitään uusia malleja koulutuksesta työelämään siirtymiseen, ja
kytkemiseen jo olemassa oleviin palveluihin, kuten oppisopimuskoulutus
- TL 5 haetaan ohjelmanmukaisia hankkeita
Keski-Suomen ELY-keskus järjestää ESR hakua koskevan tilaisuuden 28.7.,
jossa hakijoita ”prepataan” laatimaan laadukkaita hakemuksia. Asiasta
lähetetään erillinen kutsu.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi
syksyn 2019 EAKR ja ESR -hakuteemat.
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Käsittely: Kokouksessa täydennettiin, että K-P liiton EAKR -haku avautuu 19.6.
ja sitä koskeva hakuinfo pidetään MYR kokouksen jälkeen 19.6. klo 13 ja että
elo-syyskuussa järjestetään vielä toinen hakua koskeva tilaisuus.
ESR:n osalta todettiin, että Keski-Suomen ELYn järjestämä ESR -hakuinfo
pidetään elokuun lopulla Kokkolassa.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
--Jussi Salminen poistui kokouksesta § käsittelyn aikana klo 11.05.
---
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6.6.2019/§31
19.6.2019/§20

20§ RAKENNERAHASTO-OHJELMAAN 2014-2020 LIITTYVÄT OHJELMANMUUTOSESITYKSET
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
seurantakomitea kokoontuu 5.-6.6.2019.
Seurantakomitean esityslistalla on seuraavat ohjelmanmuutosesitykset, jotka on
käsitelty seurantakomitean sihteeristössä 2.5.2019:
o Teknisen tuen nostaminen 4 %:iin vuosien 2019-2020
rahoituskehyksistä
o Eräiden EAKR- ja ESR-indikaattoreiden tavoitetasojen muuttaminen
Teknisen tuen nostaminen 4 %:iin vuosien 2019-2020 rahoituskehyksistä
Työ- ja elinkeinoministeriö esittää seurantakomitealle EAKR:n ja ESR:n teknisen
tuen osuutta korotettavaksi vuosille 2019 ja 2020 siten, että teknisen tuen osuus
kyseisinä vuosina lasketaan 4 % mukaisesti nykyisen 3 % sijasta. Lisäys on
EAKR:n osalta n. 2,36 milj. euroa / vuosi (EAKR+valtio) ja ESR:n osalta n. 1,54
milj. euroa / vuosi (ESR+valtio). Yleisasetuksen (EU) N:o 1303/2013 artiklan
119 mukaisesti tekninen tuki saa olla enintään 4 % rahaston
kokonaisrahoituksesta.
Molempien rahastojen osalta lisärahoitusta ei automaattisesti käytetä vuosina
2019 ja 2020, vaan sillä varaudutaan ennen kaikkea vuosien 2021 ja 2022
tarpeisiin.
Eräiden EAKR- ja ESR-indikaattoreiden tavoitetasojen muuttaminen
Tuotos- ja ESR:n osalta myös tulosindikaattoreille ohjelmakauden alussa
asetetut tavoitteet ovat joiltain osin osoittautuneet liian vaatimattomiksi ja
joiltain osin taas liian optimistisiksi. Tässä vaiheessa ohjelmakautta, kun
indikaattoreiden toteumatietoja on jo saatavilla yli viideltä vuodelta, on
mahdollista uudelleen arvioida koko ohjelmakauden toteumaa ja sen perusteella
tarkistaa indikaattoreiden tavoitetasoja, jotta ohjelman toteutus säilyisi loppuun
asti tavoitteellisena ja oikealla tavalla kannustavana.
Esityslistan mukana on toimitettu asiaa koskevat liitteet.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.
--MYR 19.6.2019 § 20
Esityslistan mukana on toimitettu asiaa koskevat liitteet.
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Tarkastajan nimikirjaimet

Tarkastajan nimikirjaimet

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2019 (19.6.2019)

MYR 3/2019

Sivu 43

19.6.2019/§21

21 § MUUT ASIAT
Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille nostetut
asiat.
Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja Harriet Hermans toi esille, että ELYkeskus järjestää Team Finland aluepäivän Keski-Pohjanmaalla syksyllä ja tekee
syksyllä myös kuntakierroksia alueella. LUKEn pääjohtaja ja ELY-keskuksen
johtaja vierailevat myös Keski-Pohjanmaalla.
Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi.
---
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19.6.2019/§22

22 § SIHTEERISTÖN JA MYRRIN SEURAAVAT KOKOUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön loppuvuodelle aikaisemmin
sovittua kokousaikataulua on tarpeen muuttaa maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman sekä syksyn 2019 EAKR ja ESR -hakujen takia.
Aikaisemmin sovittu

Uusi kokousaikataulu

Sihteeristö
5.9.2019
5.11.2019

Sihteeristö
5.9.2019
10.10.2019
3.12.2019

MYR
19.9.2019
20.11.2019

MYR
23.10.2019
18.12.2019

Tarvittaessa on mahdollista järjestää yksittäisten hankkeiden tai asioiden
käsittely ns. kirjallista menettelyä käyttämällä (käsittely sähköpostitse).
Sihteeristön puheenjohtajan esitys:
1) yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi sihteeristön ja MYRrin loppuvuodelle
suunnitellun kokousaikataulun
2) yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 23.10.2019 klo 9.00.
Yhteistyöryhmän päätös:
1) Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi sihteeristön ja MYRrin loppuvuodelle
suunnitellun kokousaikataulun
2) Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 23.10.2019 klo 9.00.
---
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Maakunnan yhteistyöryhmä 2014-2020
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen
muutosta valittamalla.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
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